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WALT DISNEY WORLD 

Benodigdheden 

 

• Device met internet 
 

Uitleg 

 
Je gaat in de zomervakantie naar Walt Disney World in Orlando, Florida (USA). Om je goed voor te bereiden op de 

reis gebruik je de Walt Disney World website. Aan de hand van de opdrachten hieronder vind je de informatie die je 

nodig hebt. 

 

1. Start een nieuw Word document in jouw map Engels.  

2. Geef het Word document de naam Klas – Naam – Walt Disney World. 
In dit document noteer je straks de gevonden informatie. 

 

3. Ga naar disneyworld.eu.  

4. Zet (bovenin) de taal op Europe (English).  

5. Voer de opdrachten hieronder uit.  

 

Opdrachten 

 
Tip: Veel pagina’s op de Walt Disney World website hebben ‘filters’ om de informatie die je zoekt te sorteren.  
 

OPDRACHT 1: HOTELS 

 
Je gaat op vakantie met twee volwassenen en twee kinderen (14 en 15 jaar oud).  

Je gaat van 1 t/m 5 augustus (4 nachten). 

 

Beantwoord onderstaande vragen in het Nederlands. 

 
A. Welk hotel is het goedkoopst als je alleen het hotel (zonder tickets) boekt?  

B. Welk hotel is het duurst als je alleen het hotel (zonder tickets) boekt?  

C. Probeer de twee hotels van A en B eens via de website te boeken. Kan dat bij allebei? Leg je antwoord uit! 

D. Kies zelf een Disney hotel (naam begint met Disney’s) uit waarin je graag zou willen verblijven en noteer.. 

 

• ..de naam van het hotel. 

• ..het adres van het hotel. 

• ..vier dingen die het hotel te bieden heeft. 
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OPDRACHT 2: PARKEN 

 
Walt Disney World bestaat uit 6 parken: 

• 4 pretparken: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom. 

• 2 waterparken: Blizzard Beach, Typhoon Lagoon. 
 

A. In welk park kan ik meer dan tien verschillende landen van de wereld bezoeken?  
 

B. Naar welk park kan ik het beste gaan als ik fan ben van Star Wars?  
 

C. Welk park heeft de meeste Attractions and Entertainment? 

 

D. Welk park heeft de minste restaurants (Dining)?  
 

OPDRACHT 3: MAGIC KINGDOM 

 
De eerste dag ga je naar Magic Kingdom.  
 

A. Hoeveel Thrill Rides zijn er in Magic Kingdom? 

B. Hoe lang moet je zijn om in de Space Mountain te mogen? 

C. Hoe heet de parade in Magic Kingdom? 

D. Gaat de parade in Magic Kingdom altijd door of wordt hij ook 

weleens gecanceld? Wat staat daarover op de website?  

 

OPDRACHT 4: DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS  

 
De tweede dag ga je naar Hollywood Studios. 
 

A. Je gaat eten bij Dockside Diner. Kun je daar een aardbeienmilkshake 

bestellen? Leg je antwoord uit! 

B. Hoe lang duurt de Indiana Jones show? 

C. De attractie Tower of Terror is gebaseerd op een televisieserie. Hoe heet 

de maker van die serie? 

 

OPDRACHT 5: YOUR FAVORITE ATTRACTIONS 

 

Kies 3 attracties uit (het maakt niet uit in welk park ze staan) en noteer voor elke attractie de onderstaande informatie 

in het Nederlands. Voeg ook een plaatje van de attractie toe. 

 

• De naam van de attractie. 

• In welk park de attractie staat. 

• Wat voor soort attractie het is. (bijvoorbeeld: achtbaan, draaimolen, 4D film) 

• Voor welke doelgroep de attractie is. (bijvoorbeeld: kinderen, tieners, volwassenen) 

• Wat het thema/verhaal van deze attractie is. 

 

 


